
 
VERSLAG – Vergadering bestuursorgaan Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 
Datum: 17.11.2021 | Tijd: 20u00-22u08 | Locatie: Digitaal 
Verslag door:  
 

LEDEN AANWEZIGHEID 

 De Wortelaer, Peter - Ondervoorzitter  Engelen, Frank - Penningmeester 

 Thys, Thomas - Voorzitter  Van Suetendael, Steven – Secretaris – V  

 Wouters, Werner – XV TT  Van Gestel, Jan – Adviserend lid 

 
Aanwezig: (x = aanwezig, xv(…) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager),  v = 
verontschuldigd) 
 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
a. Goedgekeurd. 

2. Overlopen to do-lijst 
a. Dit wordt gedaan en de lijst wordt aangepast. 
b. Een overstap van de VJJF naar FFJJ of omgekeerd (Topsport) zal niet gebeuren zonder 

wederzijdse goedkeuring. 
3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 

a. Kennisneming verslag BAV. Het verslag is correct. 
b. Statuten – Dit punt verhuist naar een volgende vergadering. 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Stand van zaken Jeugdsportweekend – Dit punt verhuist naar volgende keer. 
ii. Jeugdsportweekend kan doorgaan met de nieuwe maatregelen vanaf 20/11. 

b. Stijlwerking 
i. ATC – komt samen in december. 
ii. Stijlgroep Minne – heeft een aanvraag tot erkenning ingediend. Frank volgt 

deze op. 
iii. Multistijlstage 2022 te Myiamoto Bredene – Er wordt gezocht naar een 

gemeenschappelijk budget. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Gino De Geest wenst niet aan de financiële voorwaarden te voldoen. Het BK 
kan doorgaan te Zwijndrecht i.p.v. te Sint-Niklaas. 

ii. Het BK zal doorgaan op 1 dag. Het BK Ne Waza kan op een ander moment 
doorgaan. 

iii. De beslissing aangaande de betiteling van een kampioenschap behoort het 
bestuursorgaan toe, niet aan een ander orgaan zoals de 
wedstrijdorganisatiecommissie. 

iv. De Covid-situatie maakt de planning van kampioenschappen erg moeilijk. 
d. Opleidingen 

i. Initiator 
1. Theorie-examens zijn doorgegaan. De herexamens zullen digitaal 

mondeling doorgaan. 
ii. Instructeur B 

1. Herexamens M3 op 11 december 2021. 
e. Communicatie 



i. Kennisneming en goedkeuring verslagen communicatiecommissie 
1. Verslag 8 oktober 2021: Goedgekeurd. 

a. Netwerking en bezoek stijlen en clubs. Er kan bekeken 
worden welke clubs een grotere nood hebben aan een 
contactneming. Er moet begrip zijn voor het feit dat er een 
begrenzing is aan de mogelijkheden van vrijwilligers. Van de 
andere kant moet er begrip zijn voor het feit dat er een 
begrenzing is aan de mogelijkheden van de personeelsleden. 

2. Verslag 4 november 2021: 
a. Gouden Obi 

i. Datum van 29 januari 2022 – Goedgekeurd. 
ii. 2 locaties bleven behouden en zullen nog een 

voorstel maken. De communicatiecommissie  
evalueert de offertes en stelt een keuze voor aan het 
Bestuursorgaan. 

f. Promotie 
i. De Strafste Sporter (Ketnet-programma) – Ian Lodens en Thyra De 

Vleesschauwer worden bedankt voor de promotie van onze sporttak en 
federatie. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Opvolging Leon Verbraeken als Topsportcoach Duo System. De vacature werd 
verspreid. 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Kennisneming en goedkeuring verslag van de medische commissie van 8 
november 2021 – Goedgekeurd. 

7. Goed Bestuur 
a. Harde indicatoren 

i. Evaluatie Governance – dit wordt de facto opgevolgd via de verslagen met alle 
agendapunten. 

ii. Voorbereiding Algemene Vergadering – datum 2022 i.f.v. afspraak met de 
bedrijfsrevisor. 

1. Woensdag 16 maart om 20 u. 
iii. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar – standaard de 2de woensdag 

van de maand. 
b. Zachte indicatoren 

i. De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing - niveau 
2 (2021) – dit wordt verwerkt in het Intern Reglement. 

ii. De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2 (2022). 
c. Tuchtwerking 

i. Tuchtreglement werd door Peter herwerkt i.s.m. VSF, Thomas en Jan. 
ii. Er is een apart tuchtreglement i.v.m. grensoverschrijdend gedrag. 
iii. Het tuchtreglement zoals uitgewerkt wordt goedgekeurd. 

d. Vlaams Sporttribunaal 
i. Wordt besproken (zie bovenstaand - tuchtreglement). 

8. Administratie 
a. Stand van de rekeningen – Deze wordt overlopen. 
b. Rijksregisternummer 

i. Het rijksregisternummer wordt het nieuwe unieke identificatienummer vanaf 
1 september 2022. 



ii. Op de lidkaarten kunnen we dan het rijksregisternummer zetten i.p.v. het 
adres. Het RRN wijzigt namelijk niet. 

iii. Het aansluitingsformulier wordt dan aangepast zodat dit verplicht is. 
Ledenbestand verplicht in te vullen vanaf 1 maart 2022. 

c. Aanstellingen leden van federale commissies en comités 
i. Voor de periode 2021-2023-2025. 
ii. Voor de eerste benoeming, deze van Algemeen Technisch Directeur, meldt 

Frank Engelen een belangenconflict en neemt niet deel aan de stemming – De 
overige bestuursleden benoemen Frank Engelen tot Algemeen Technisch 
Directeur voor de volgende 4 jaar. 

iii. De provinciale comités die onvoldoende bestuursleden hebben, moeten 
worden aangeschreven om op zoek te gaan naar leden voor een voltallig 
bestuur (3). 

iv. David Van der Schoepen wordt gevraagd zich kandidaat te stellen voor de 
communicatiecommissie. 

v. Peter heeft een belangenconflict m.b.t. de aanstelling in de 
communicatiecommissie en neemt niet deel aan de stemming – De overige 
bestuursleden benoemen Peter tot lid van de communicatiecommissie. 

vi. Thomas spreekt mensen aan voor de tuchtraden. 
vii. De kandidaturen voor de federale commissies en de besturen van de 

provinciale comités zijn de volgende: 
 

Engelen Frank Algemeen Technisch Directeur 

Delia Donald 
Bestuurslid Provinciaal Comité Oost-
Vlaanderen 

Voorbraeck Lynn 
Bestuurslid Provinciaal Comité Oost-
Vlaanderen 

Desmet Veronique 
Bestuurslid Provinciaal Comité Vlaams-
Brabant / Brussel 

Van Oosterwyck Robbe Communicatiecommissie (incl. promotie) 

Hendrikx Danny Communicatiecommissie (incl. promotie) 

De Wortelaer Peter Communicatiecommissie (incl. promotie) 

Delrue Jochen Ethische commissie 

Maes Ellen Ethische commissie 

Van Damme Jelle Jeugdcommissie 

Van Suetendael Jessica Jeugdcommissie 

Van Eersel Werner Jeugdcommissie 

Van Suetendael Steven 
Jeugdcommissie, Bestuurslid Provinciaal 
Comité Limburg 

Bovyn Filip Lid Beroepstuchtraad 

Van den Berghe Wout Lid tuchtparket 

Vanderstappen Kristof Lid Tuchtraad 

Buyse Luk Medische commissie 

Goeseels Peter Medische commissie 

Willems Pol 
Bestuurslid Provinciaal Comité West-
Vlaanderen 

Van Clapdurp Natasja Wedstrijdorganisatiecommissie 

Mortelmans Dana Wedstrijdorganisatiecommissie 



Van Leuvenhaege Matthias Wedstrijdorganisatiecommissie 

Cinelli Luciano Wedstrijdorganisatiecommissie 

 
viii. Bovenstaande personen worden goedgekeurd voor de commissies en functies 

zoals ze bovenstaand vermeld staan. 
ix. Vice-ATD’s – Er wordt gezocht naar kandidaten i.f.v. diversiteit tussen de 

stijlgroepen. Daarbij worden aan de huidige vice-ATD’s andere taken 
toegekend op federaal niveau die als prioriteit beschouwd worden. Het 
bestuur zal op zoek gaan naar nieuwe kandidaten. 

x. Aanstelling van de leden van de stijltechnische commissies – wordt opgevolgd 
zodat dit op korte termijn kan gebeuren. 

d. Personeel 
i. Almira Hasani is afwezig tot einde november – zij is tevens zwanger. 
ii. Jan bekijkt met Werner en Yentl welke de mogelijkheden zijn voor een 

aanstelling naar middellange termijn zodat hier ook zekerheid is van een 
goede opvolging. Huidig levert zij goed werk. 

9. Zelfevaluatie – deze zal gebeuren in december. Jan maakt de nodige vragenlijst over aan de 
bestuursleden. 

10. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. Vergadering wordt afgewacht. 

11. Internationale Ju-Jitsu 
a. Het WK heeft plaatsgevonden. V.J.J.F. vzw heeft zeer goede prestaties geleverd. 

12. Varia 
a. Website – de link van een club werkt niet (dit geldt voor alle clubs). Dit moet worden 

opgevolgd. Ook de clubs die hun ontslag hebben ingediend, moeten worden 
verwijderd. 

b. Link e-mail David op contactpagina is die van Almira. Dit moet worden gewijzigd. 
13. Datum volgende vergadering 

a. 15 december 2021 om 20 u. 
 

slot 

 

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.08 u. 

 

Voor eensluidend verklaard afschrift, 

 

Thomas Thys, voorzitter 


